Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Ønske X

SUNdr-002
Sundhed
Psykiatri- og handicap

I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Emne

Råderum

2020
900

2021

2022

2023

Omlægning af beskæftigelsesindsatsen.

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:
Tilbuddene til målgruppen af borgere, der i dag visiteres til beskyttet beskæftigelse i henhold til SEL § 103
ønskes omlagt, således at den samlede målgruppe i stedet tilbydes beskæftigelse i form af individuel placering
på deltid i en forening eller en virksomhed med støtte enten fra foreningen eller virksomheden. Det
forudsættes at der herudover skal være en vedvarende og opsøgende understøttelse fra en mentor eller
lignende, dersom borger skal kunne fastholdes i foreningen/virksomheden.
Dersom borger kun har brug for - eller også har brug for – et socialt tilbud skal der være et aktivitets-, læringsog samværsmiljø til målgruppen. Hertil skal bruges et centralt lokale/hus.
Driftsønsket på 900.000 kr. skyldes at 2020 vil være et overgangsår, hvor der skal opbygges nye
kompetencer, laves nye jobåbninger hos virksomheder og foreninger og hvor der skal etableres et nyt miljø i et
lokale/hus, der skal fungere som indgangen til uvisiterede tilbud til målgruppen.
Projektet er nærmere beskrevet i 2018 i et notat fra konsulentfirmaet Marselisborg, jfr. punkt på
sundhedsudvalgsmøde i august 2018.
Områdets personaleudgifter andrager i alt ca. 15 mio. kr.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Nøgletal fra VIVE

VHK

Smml.gr.

Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud

527
697

302
903

Region
333
1.061

Landet
277
774

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Det er vigtigt at udviklingshæmmede borgere bliver en del af kommunen/lokalsamfundet på linje med andre
borgere.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Området arbejder med rehabilitering og egenmestring hvilke mål en omlægning i langt højere grad ville kunne
arbejde med.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Der skal indledes samarbejde med andre forvaltninger.
Konsekvenser for service til borgerne:
Borgerne i de nuværende tilbud vil i starten opleve en serviceforringelse, men nye borgere efterspørger nye
tilbud.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Lokalmed
Afledt ændring i taksten for området:
Det forventes at taksten på aktivitetstilbud stiger men taksten på de resterende beskæftigelsestilbud falder.

